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Az Országgyűlés

Egészségügyi
bizottságának
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(Együtt kezelendő a T/2937/18 . sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -,
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság), valamint a
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság)
megvitatta az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003 . évi
LXXXIV. törvény módosításáról T/2937 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az
ahhoz benyújtott T12937119-20 . számú kapcsolódó módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Eütev. tv .: Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló

2003 . évi LXXXIV . törvény

1. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva saját T/2937/8/1 . számú módosító
indítványához (T/2937/18 . számú ajánlás 10. pontja) - a törvényjavaslat 3 . §

(3) bekezdésében az Eütev . tv. 12. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(3) Az Eütev. tv. 12 . §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az
eredeti (6) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik :/

"(6) Rendes munkaidő terhére egészségügyi ügyelet akkor rendelhető el, ha ebben a

felek előzetesen írásban megállapodtak . Ha az ügyelet rendes munkaidőben történő ellátása az
alkalmazott egészségügyi dolgozó alapbérét, illetményét érinti, erre a megállapodásban ki kell
térni ."
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Indokolás: Lásd a T/2937/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Dr. Nagy Kálmán, dr . Puskás Tivadar és Soltész Miklós képviselő - kapcsolódva
dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr . Heintz Tamás, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás
Tivadar képviselő T/2937/16 . számú módosító indítványához (T/2937/18 . számú ajánlás
13 . pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában az Eütev. tv. 13/A . § (1) bekezdésének a következő
módosításátjavasolja:

/5 . § Az Eütev. tv. a következő 13/A . §-sal egészül ki :/

"13/A. § (1) Az egészségügyi ügyelet, valamint a készenlét ellátásáért az alkalmazottat
ügyeleti díj, illetve készenléti díj illeti meg, amelynek mértékét kollektív szerződés vagy a
felek megállapodása határozza meg . Kollektív szerződés rendelkezése, illetve a felek
megállapodása hiányában az ügyeleti díj mértéke nem lehet kevesebb

[a) hétköznap] az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után a személyi alapbér,
illetve az illetmény egy órára eső összegének [70] 200%-ánál[,

b) heti pihenőnapon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után a személyi
alapbér, illetve az illetmény egy órára eső összegének 80%-ánál,

c) munkaszüneti napon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után a
személyi alapbér, illetve az illetmény egy órára eső összegének 90%-ánál] ."

Indokolás : Lásd a T/2937/19 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés HivatalánakJogi főosztálya

Budapest, 2007 . június 7 .

Dr. Kökény Mihály s.k .
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Simon Gábor s .k .

	

Varga Mihály s .k .
a Foglalkoztatási és munkaügyi
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